
Ljusfarten ur elektriska mätningar

1. Bakgrund

Ett genombrott i den klassiska fysiken var när man visade att Maxwells
ekvationer är den teoretiska beskrivningen av elektromagnetismen. Det
innebär att allt som kan härledas från dessa ekvationer skall kunna observeras
i naturen. Ett av resultaten av ekvationerna  är att det i vakuum finns
lösningar i form av transversella vågor som rör sig med ljusfarten. Härvid kan
ljusfarten relateras till elektriskt mätbara storheter, vi har
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Din uppgift på denna laboration är att mäta ε0  och µ0  och sedan beräkna
ljusfarten.

2.1 Permittiviteten för vakuum, ε0 .

Du har en stor plattkondensator med luft (vakuum) mellan plattorna.
Avståndet mellan plattorna kan varieras med en graderad skruv.

Kapacitansen på kondensatorn mäts med en multimeter. Vi kan anta att det
finns en fix parasitkapacitans C0 parallellkopplad med plattkondensatorn.
Den totala kapacitansen blir då
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där A är plattkondensatorns area och d avståndet mellan plattorna.

Fundera över följande:

• Hur mäter du A och d?

• Hur skall du plotta dina uppmätta data för att kunna bestämma ε0  på bästa
sätt?

• Vilka inställningar på avståndet d bör du välja för att dina mätpunkter skall
bli jämnt fördelade över grafen?

• Hur kan du se om antagandet om en fix parasitkapacitans stämmer med
dina data?

De kapacitanser som uppmäts är små. Parasitkapacitansen kan påverkas av
personer som står nära kondensatorn. Stå därför inte för nära kondensatorn
när du mäter och försök att ha samma placering vid alla mätningarna.



2.2 Permeabiliteten för vakuum, µ0 .

Du har till ditt förfogande

• En lång rak spole på vilken en kortare spole är lindad. Den kortare spolen
har en innerdiameter på 32 mm.

• Ett dubbelstråleoscilloskop

• En resistor på 100 Ω

• En tongenerator

• Ett digitalinstrument för frekvensmätning.

• Kopplingssladdar och linjal.

Du kopplar upp mätkretsen enligt följande schema:

Oscilloskopkanalerna kopplas in till punkterna 1/B och 2A respektive. Se till
att kanalernas jordkontakter är anslutna till A respektive B. Se till att
tongeneratorns jordutgång är ansluten till B.

Kanal 1 på oscilloskopet mäter spänningen över resistorn, dvs indirekt
strömmen genom denna. Kanal 2 mäter den inducerade spänningen i
sekundärspolen.

Frekvensmätaren ansluts över tongeneratorns utgång.

Vi har följande relationer:

Magnetfält som genereras av den långa spolen:

• B
IN

L
=
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där L är spolens längd, I strömmen i spolen och N1 antalet varv i denna spole.

• I
U

R
t=

ˆ
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där Û1 är amplituden på växelspänningen över resistorn och R är resistorns
resistans. ω π= 2 f  där f är frekvensen på signalen från tongeneratorn.

• U N
d
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där U2  är den inducerade (växel)spänningen i sekundärspolen, N2 antalet
varv i denna spole och Φ  det magnetiska flödet genom denna spole. U2  har

amplituden Û2

• Φ = B S· ,
där S är tvärsnittsarean av sekundärspolen.

Visa att dessa relationer ger
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Om man ställer in oscilloskopets båda kanaler på samma mätområde och
anpassar frekvensen f så att de två sinuskurvorna på skärmen får samma
amplitud blir ˆ ˆU U2 1=  och man får
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Man kan nu beräkna µ0 .

På grund av icke-lineariteter i systemet kan man kan man få felaktiga värden
om man använder allt för höga eller alltför låga frekvenser. Använd därför en
frekvens av storleksordningen 10 kHz.

2.3 Ljusets fart

Beräkna ljusfarten ur dina mätningar.

/LG feb 2005


